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Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor. Türkiye’nin emperyalizme karşı sürdürdüğü bu savaşta
askerimizin başarılarının devamını diliyorum.
Bugünkü mücadele, İkinci Kurtuluş Savaşımızdır. Bu vatan savaşı konusunda takınılan tavır,
emperyalizmle ilişkinin turnusol kağıdıdır, mihenk taşıdır. Birinci Kurtuluş Savaşı’nın ana cephesi,
emperyalistlerin taşeronu Yunan Ordusu’na karşıydı. İkinci Kurtuluş Savaşı’nın ana cephesi,
emperyalistlerin taşeronu bölücü terör örgütüne karşıdır.
DİSK’in internet sitesinde Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bir açıklamaya rastlayamadım. Halbuki
DİSK, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na hemen destek vermişti.
O günlere bakalım ve DİSK yönetimine o tavrı hatırlatalım.

DİSK’TEN AÇIK DESTEK
DİSK üyesi sendikaların genel başkanları, Kıbrıs Harekâtı’nın başladığı 20 Temmuz 1974 günü DİSK
Genel Başkanı Kemal Türkler ile yaptıkları toplantıda şu kararları aldılar: “1 – Kıbrıs olayı ve savaş hali
konusunda, birlikte hareket etmek amaciyle Türk‐İş’e işbirliği çağrısında bulunulmasına; 2 – Devletin
Savaş Fonuna asgari birer yövmiye ile işçilerin katılması için DİSK olarak kampanya açılması; 3 –
Gerektiğinde, Devletin Savaş Fonu’nda toplanması amacıyla işçilerin günde bir saat fazla çalışma
yapmaları için hükümetin hukuksal bir uygulamaya gitmesinin DİSK’in inanışına uygun ve mümkün
olduğu...” (DİSK Dergisi, Sayı: 12‐13, Ağustos‐Eylül 1974, s.9).

DİSK YÖNETİMİ’NİN AYRINTILI DESTEK KARARI
DİSK Yönetim Kurulu bu toplantının ardından 20‐21 Temmuz 1974 günleri toplandı. Toplantı
sonrasında Genel Başkan Kemal Türkler aşağıdaki açıklamayı yaptı (DİSK Dergisi, Sayı: 12‐13, Ağustos‐
Eylül 1974, s.10):
“1 – Kıbrıs’taki bağımsızlık ve anayasal düzeni yıkan ve Yunan Cunta’sınca düzenlenen darbe
hareketinden sonra barış, özgürlük, demokrasi ve Kıbrıs’ta anayasal düzenin yeniden kurulmasını
amaçlayan Kıbrıs çıkartması konusunda DİSK, hükümetimizin yanındadır ve desteklemektedir.
“2 – DİSK, Kıbrıs’ta, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolü dışındaki bölgelerde dağınık ve desteksiz
olarak bulunan Türkleri, hunharca ve zalimce öldürme hareketine giren Yunan ve Rumları dünya
kamuoyunda protesto eder.
“3 – DİSK, üye Sendikalarına bağlı bütün işçilerin asgari birer brüt yevmiyeleri ile devletin savaş
fonuna katılmaları kampanyası açmıştır.
“4 – DİSK, yurt dışındaki işçileri ve bütün halkımızı, herkesi kendi ekonomik gücü oranında devletin
savaş fonuna katkıda bulunmaya çağırır.
“5 – DİSK, gerekli ve zorunlu görüldüğü takdirde, Hükümetin kararname veya kanun çıkarma
yoluyla devletin savaş fonu hesabına, bütün çalışanların günde bir saat fazla çalışma ile katkıda
bulunması uygulamasını önerir.
“6 – DİSK, bütün işçileri ve Türk halkını kan bağışında bulunmaya çağırır.
“7 – DİSK, doğrudan doğruya devletin savaş gücüyle ilgili olmasa dahi, psikolojik açıdan etken
durumda olan grevlerin ve grev durumuna gelen uyuşmazlıkların derhal bir anlaşma ile son bulması
konusunda işçilerin fedakarlığı, işveren yararına ve geçim açısından işçi aleyhine olduğu düşüncesi ile
işverenlerin fedakarlık yapması gerektiğine inanır ve bu konuda işverenleri fedakarlık yapmaya
çağırır. DİSK, bünyesindeki grevlerde resen, bağımsız sendikalar bünyesindeki grevlerde ise davet vuku
bulduğu takdirde aracılık görevini üstlenmeye hazırdır.

“8 – DİSK, kendisinde ve üye Sendikalarında bulunan her türlü araç ve gereçleri devlet emrine
vermeye hazırdır.
“9 – DİSK, işçileri ve tüm halkımızı sıkıyönetim emirlerine harfiyen, vaktinde uymaya, devletin resmi
açıklamasından başka kişilerin olumsuz davranış ve konuşmaları karşısında dikkatli ve tedbirli olmaya
davet eder.
“10 – Ülke bütünlüğü, savaş hali ve barış, özgürlük, demokrasi, Kıbrıs’ta anayasal düzenin
kurulmasını amaçlayan Kıbrıs çıkartması ve hareketi konusunda DİSK, Türk‐İş’i birlikte hareket için
işbirliğine çağırır.”

